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  مانیفستی برای آکادمی موازی
  ...آید ای که دارد می آکادمی

  
  
  

اند و خود را  اینک نیروهایی که به نوعی محصول خود نظام آکادمیک هستند در برابر آن قدعلم کرده
روند تا فضای آن را بازپس بگیرند و از آنِ  سازند و می ی متعلقاتش می مهیای نقد عملی آکادمی و همه

 دیگر به "ما" و استعمارستیزی و قلمروزدایی "آنها" بازی استعمارگری و قلمروسازی :خود سازند
ی ناشی  الی همهمه به در این میان اما آنچه همواره مغفول مانده و ال. روزهای حساس خود رسیده است

، پرسش از خود دانش گور شده است و  آکادمی در مقام موضع یا مکان کنش سیاسی گم سنگرِاز حفظِ
) های(افتادن دانش جریان مدتهاست که وقت آن رسیده است از به. ی ذاتی آکادمی است در مقام همبسته

 شده  و بازگرداندن امر سرکوبدفاع از جامعهشان  بخشی جانبداری کنیم که همّ آزاد، انتقادی و رهایی
از منجالب وسواس اند و   خالص شدهحاکم با اصول و حقایق همخوانی نگرانی است و به تمامی از دل

کنیم  نچه از آن به آکادمی موازی تعبیر میآ. اند کارآمد دولتی به دور ماندهی بوروکراسی نا تانهپرس مناسک
ی آکادمی واقعاً موجود به قصد گردش آزاد گفتارهای  در واقع در حکم تولید فضایی است در محدوده

بوی  و خود رنگ خودی دِ متمایز که بهزیستیِ مول)Ethos(گرفتن یک سبک یا منشِ دانش و در پیش
 بدن و  در ساحت دانش، فضا،تولید تفاوتکنش سیاسی ما از رهگذر  .پیکارجویی و هماوردطلبی دارد

  .سبک یا منش زندگی پیش خواهد رفت
.  آن بوده استتاریخِ آکادمیِ تاکنون موجود همواره تاریخ نبرد هژمونیک نیروهای معارضِ درونِ - 1

ای ز  برخورد آشوبی آکادمی و اختالف سطح یا تفاوتی که به وساطت روهای برسازندهیچندگانگی ن
این  از. کند  مرزبندی، رمزگذاری و چندپاره میشود قلمرو آکادمی را دیگر حادث میاین نیروها با یک
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ی  مرهستع که به تمامی به م باشد"سراسربین توتالیتاریستی"، یک "نهاد تام"تواند یک  رو، آکادمی نمی
به تعبیری دیگر، فضای آکادمی هیچگاه فضایی همگن، یکپارچه و تخت . قدرت دولتی بدل شده است

 چیزی نیست جز ،ظمن. ر برای همیشه تعیین شده باشداف نظم حاکم بر آن یکبینبوده است که تکل
کت وقفه دستخوش حر و کیست که نداند میدان آکادمی بیی تاریخی نیروهای یک میدان،  موازنه

از همین و  ، و اثرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر استاش  اجتماعیِ برسازنده-نیروهای سیاسیپُرنوسان 
را آکادمی اکنونِ شکافی که پس . نظمی است به شدت شناور و سیالکند   نظمی که تجربه می،رو

  تنشِ محصولِکند اساساً دو اردوگاه آنتاگونیستی تقسیم میکم به  چندپاره کرده است و آن را دست
می در مقام یک فضای نامتجانس است، و به همین دلیل شکافی است برآمده از منطق ذاتی خود آکاد

 چیزی بوده است چون فضای عمل یا میدان ،ی ادوار همه با این تفاسیر آکادمی ایرانی در .پرناشدنی
بایست انجام دهیم  آنچه می. ها ها، فضاها و امکان م بر سر تصاحب نا"ما و آنها"پیکارهای تاریخی 

  .ترسیم مختصات این میدان و این پیکارهاست
 واقع چیزی نیست جز اعالم علنی ی ما نامیده شود در سس یا برسازنده کنش مؤه است شایست آنچه- 2
ای که قدرت حاکم خیال  اید خروج از آکادمی درست در برههاما ش.  از آکادمی بوروکراتیک"خروج"

پرسید ما از بایست  اما می. می از حماقت نداشته باشدک  پروراند دست  آن را در سر میتسخیر تام و تمام
 یا خوانیم در واقع هیچ ارتباطی با وادادگی، تسلیم زنیم؟ آنچه ما خروج می چه نوع خروجی حرف می

رو آکادمی  قلممان ازها کشیدن تن  خروج ما نه تنها به معنای بیرون.زدن به درس و دانشگاه نداردپا پشت
  که"ماتریالیسم حضور"و واگذاری فضای آن نیست بلکه متکی است به نوعی بوروکراتیک -دولتی

  که در حکم موجود آکادمی واقعاًی فضای رد بر ایستادگی جسمانی در محدودهکید اکید داتا
 عمل مترادفچیز  بیش از هر ،در اینجا خروج.  است سیاسیی ابزار در مقامری بر بدنگذا سرمایه

و این یعنی .  آکادمی رسمی است ها و مناسک ادغام در بازی/گیری از مشارکت انصراف و کناره
بازیگوشی و شیطنت، تنبلی، : تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد  که می" تخطیی سیاست خالقانه"

واقع مسلکی یا در  تفاوتی و کلبی  بی،استاد ندادن به اقتدار جوابی، غیبت از کالس، تنحاضر
تاً خود را در قالب اعمال ر بنابراین خروج از آکادمی ضرو.ین دستمو از هزدایی از نظم حاکم  جدیت
اگر براستی از : آورد میاما در اینجا یک پرسش دقیق سر بر. دهد زدایانه نشان می  مشروعیتهایو کردار

رویم، این  رون میشویم و بی  قلمرو آکادمی بوروکراتیک خارج میتخطی از/رهگذر عمل انصراف
 که بیرون و درون  مسئله دقیقاً اینجاستبیرون، این خارج، کجاست و اساساً چه جور جایی است؟

ی  رون آکادمی از خالل هر کنش تکینهبی. شوند یی فضایی خود آکادمی ساخته م دمی در دل محدودهآکا
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د و از همین ریز را به هم میلی که انسجام وضعیت ی اختال  به مثابه-انصراف و هر عمل موردی تخطی
بیرون آکادمی مشخصاً همان نقاط . گیرد  شکل می-کند برای آفرینش و تولید باز میطریق فضا را 

 .سازیم ، برمی"متفاوت"زمانِ -لید یک فضاهامان، به وساطت تو تحرکی است که ما از رهگذر خالقیتم
ای ندارد، پیوسته در  شده پیش تعریف و تعییننامیم هیچ فضای پیشا نابراین آنچه ما آکادمی موازی میب

اما . شود د تشکیل میهر کجا ممکن باش و کند بسته به اقتضای موقعیت جا عوض میحرکت است و 
نباید از یاد برد که تصدیقِ ضرورتِ نگهداشتِ حضورمان در فضای آکادمیک، خواه ناخواه، ما را با 

 یک تصور تولیدتر،   به بیان سرراست.ر خواهد ساختمنطق درونی آکادمی رسمی و الزامات آن درگی
های   سوژهی آزاد اراده که صرفاً محصول  آکادمیقدرتشده از  ارتباط، مستقل و رها فضای مطلقاً بی

در واقع اگر قدرت براستی همان عمل بر روی اعمال  .انگارانه است اش باشد، تصوری ساده برسازنده
ه اعمال آکادمی رسمی بر اعمال ما اثر خواهد کرد و آنها را مقید بایست بپذیریم ک دیگر باشد، می

پس یک بیرون . شان را محدود خواهد کرد، و بلعکس ی چیستی و چگونگی خواهد ساخت و گستره
 اساساً  موازیآکادمی. تواند هم وجود داشته باشد مطلق، یک فضای خودایستای ناب وجود ندارد و نمی

ی  ، در منطقهرست در متن بازی قلمروسازی و قلمروزدایی و بازقلمروسازیحین برخورد ما و آنها، د
  .شود تمایزناپذیر میان درون و بیرون آکادمی ساخته می

 چه پاسخ خواهیم داد اگر از ما بپرسند که اساساً چه ضرورتی است به خروج از آکادمی واقعاً - 3
 بحران :کم در گام نخست، ساده است موجود و تالش برای تاسیس یک آکادمی موازی؟ پاسخ، دست

. های علمی و معرفتی تاریخی آکادمی در مقام نهاد تولید علم، و متعاقباً، بحران خود گفتمان-ساختاری
گوییم به واقع از چه چیزی  سخن میبحران ای است که بپرسیم آنجایی که از  این نیز پرسش بایسته

  :وار، چنین است زنیم؟ پاسخ ما، خالصه می حرف
های آکادمیک نه  دانش. نی که در آن واقع شده است بیگانه استجها زیست آکادمی ایرانی از )الف
های  ها و پروبلماتیک اند و نه حتی با آن تعامل یا گفتگویی دارند و نه به پرسش جهان ی زیست زاده

نی چیزی چون تر، در آکادمی ایرا  به بیان دقیق.اندیشند میدهند یا حتی  پاسخ میبرآمده از آن 
  .جهان وجود ندارد ماندگاری دانش نسبت به زیست ازخودبرآیندگی یا درون

تحرکی    از فرط بی- های انسانی به ویژه دانش- اند هایی که در قلمرو آکادمی رسمی در جریان دانش) ب
آکادمی رسمی پساانقالبی همواره درهایش را به روی . اند خاصیتی بوی مالل و مرگ گرفته و بی

ی خودایستای انتقادی بسته نگه داشته است و صرفاً به گفتارهای مؤید و مستمرِ، یا  های زنده انشد
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روزها تشدید  این رویه این.  داده استاندام وکراسی صوریِ حاکم مجال عرضارتباط با، تئ حداکثر بی
  .رسد وش نمیهای آکادمیک به گ ز دانشای ا ی دیگرگونه شده است به طوری که دیگر صدای نقادانه

هدف که صرفاً   یا بوروکراسی عریض و طویل ناکارآمد بی آکادمی ایرانی چیزی نیست جز یک اداره) ج
ی علم و گردش  ای کارکردهای پیدا و پنهان اجتماعی است و اساساً با تولید و توزیع آزادانه ایفاگر پاره

روکراسی آکادمیک مترادف گرفتارشدن در گرفتن این بو جدی. ای ندارد ی گفتارهای دانش میانه آزادانه 
  .خروج است توی بیرهزاهای یک  خوردگی پیچ
خواست قدرت حاکم . قدرت دولتی استقالل و خودآیینی آکادمی را به تمامی منحل کرده است) د

تنبیهی خود - ی تحرکات آن را تابع ماشین مراقبتی  و همهروکراتیک استیال یافتهیکسره بر آکادمی بو
ی   پویایی تولیدگرانهشود تر می شدن آکادمی هر روز ناممکنتر به موازات انضباطیآنچه . ستساخته ا

  .دانش است
ی مستقر  و نقاد وضعیت ناعادالنه دیدگان و فرودستان جامعه  ستمگاه مدافع های آکادمیک هیچ دانش) ه

تکنوکراتیک - معیوبی از علوم پراگماتیکشکلتنها در آکادمی ایرانی اگر خوشبین باشیم، . اند نبوده
 و یا در خدمت دستگاه دولتی و  کارشناس و متخصص است که آنهم صرفاً یا در کار تربیتدوجود دار

  .ماشین سرمایه
نه مشوق . خواند، نه به امید و آینده و نه به آزادی و عدالت آکادمی ایرانی به هیچ چیز فرانمی) و

  .پروراند میدر خود شور زندگی و میل به حیات را پرسشگری و نقادی است و نه 
  . استبحرانگرفتن از این   فاصله تکاپویی برایآکادمی موازی در حکم

گوییم به توازی دو خط انتزاعی در یک صفحه یا در یک فضای  وقتی از آکادمی موازی سخن می - 4
ای نامعلوم یکدیگر را قطع  در نقطهنهایت یا در واقع  اینکه دو خط موازی در بی. نظر نداریم) خأل(تهی
ی  هندسه" یک مان را در مختصات بایست بحث  میما. کند مان نمی کنند نیز کمکی به پیشبرد بحث می

 در حکم دو نیرو هستند که در یک میدان یا در  آکادمی ما و آکادمی آنها:پیش ببریم "فضای اجتماعی
گمان در این حالت، توازی به معنای  بی. افتند ن می در امتداد زمان به جریاواحدیک جهان اجتماعی 

وجه  پس در اینجا توازی را به هیچ . است دو نیروی و قلمرو شدتآماج،آورد،  رویدر  تفاوت
. تفاوتی این دو نسبت به یکدیگر فهمید و بی بایست به معنای استقالل آکادمی ما از آکادمی آنها نمی

شود نیروها بر هم اثر  دقیقاً همین تفاوت است که باعث می. تقاللآنچه وجود دارد تفاوت است و نه اس
  .ی میدان را پیوسته تغییر دهند ، همدیگر را دستکاری کنند و موازنه سازندمنحرفکنند، یکدیگر را 
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ایط در شر. ی بیان آن گزاره تفاوت قائل شویم"محتوا" بیان یک گزاره با "موضع"بایست میان   می- 5
شان را در  تفاوتبایست  اندازیم می می جریان  هایی که ما به دانش .می است دوم برحاضر، اولی مقد

 بیان دانش را از "موضع"آکادمی موازی  .شان آشکار سازند نا بی"موضع"ی  همان گام نخست به واسطه
 ارز منتقل های هم االذهانی سوژه  حاکم به فضای بینقلمرو بازی بوروکراتیک و ساحت بازتولید نظم

ی یک سازمان  های روزمره افتادن گفتارهای دانش نه محصول اجرای بایسته جریان اینجا دیگر به. کند می
  .های زنده است  خود سوژههای ها و پروبلماتیک که رهاورد حساسیت

 از قلمرو "بیرون" ما در گیری موضع  دانش اثر نگذارد؟خودشود موضع بیان دانش بر   اما مگر می- 6
وجه مترادف پستوها و  هیچ  که به-ی آنها ها و حاشیه  در کنارهمان شدن کراتیک و فعالآکادمی بورو

دهد از الزامات  ا امکان می به م،جهان فضای آکادمیک  زیستبازآرایی یا به بیان دیگر، - ها نیست دخمه
اش را  ی حاکم بر آن را دور بزنیم و فشارهای خُردکننده پاگیر آن خالص شویم، رکود کُشندهو دست

زیع اجتماعی تولید و تو مقدمات یا شرایطِ امکانِ  آکادمی موازیاین اوصاف در متنبا . دفع کنیم
هایی   بدین معنی نیست که از دانش دیگرگونگی گفتارهای دانش. آید فراهم میهای دیگرگونه،   دانش

. نشان هستیمذارااند و ما مبدعان و بنیادگ زنیم که تاکنون در هیچ جایی وجود نداشته حرف می
موجود با التفات به - نا-ناظر بر تاسیس نوع خاصی از دانشِ تاکنونوجه  هیچ بههای دیگرگونه  دانش

دیگرگونگی . ند نیست اسالمی ما نیز-ن به اصطالح ایرانیجها شناختی و فرهنگی زیست مبانی هستی
، در چیزهایی است که گذارد ی و در رد و اثری است که برجامدهد دانش ما در عملی است که انجام می

 که با چیزهای بیرون تهایی اس سازد، در نسبت پذیر می پذیر و رویت ی خود بیان در خود و به واسطه
بخشد و در نیرویی است  کند، در قدرتی است که می  برقرار می-دولت، بوروکراسی، بازار، پلیس-خود

و هم آزادی ) آزادی منفی...آزادی از(اد کندخواهد هم آز ی ما می دانش دیگرگونه. کند که آزاد می
صدا و  گور، بی و خواهد به آن چیزهایی که تاکنون گم ، می)آزادی مثبت...آزادی برای(ببخشد

ی  عرصهوارد  بزند و آنها را از رهگذر نامیدنشان صدا صدا ببخشد و ،اند رانده بوده حاشیه به
توان بدانها اندیشید و از آنها پرسید را  میکه یی را خواهد قلمرو آن چیزها ، میپذیری سازد بازنمایی

) Crisis(، بحران)Critique(گسترش کشد، امکان نقد هر آنچه هست را فعلیت بخشد و از خالل نقد
ی   همچون تروما یا ضربههای آکادمی موازی دانشبه این معنا، . ریزدب هم  بیافرید و نظم چیزها را به

های   پیوندخوردگی بالدرنگ دانش،با این اوصاف. کنند د، عمل میآفرین که تنش و پرسش می یآشوبناک
  . حتمی استآکادمی موازی با امر سیاسی
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شمارش ندارد و  بودگی در اینجا هیچ ربطی به کمیت و اقلیت. هاست آکادمی موازی قلمرو اقلیت. 7
 چیز بر بودگی بیش از هر تاقلی. نیستشمار  ی اکثریتی پُرشمار با یک اقلیت کم حاکی از تقابل ساده

نظم مسلط بر یک " از "ی معینی از بودن شیوه"گذاری یک سوژه، یک گروه یا  شدگی و بیرون حذف
لزم طرد و کنارگذاری یک یا چند تگیری هر تمامیتی مس گمان شکل بی.  داللت دارد"وضعیت خاص

کند  ا مرزبندی کند و مرز کاری نمید رباید خو هر تمامیتی می.  این تمامیت است بیرونِی چیز به مثابه
 –شدن یک تمامیت   ساخته امکانِبنابراین شرطِ. جز آنکه درون آن تمامیت را از بیرون آن تفکیک کند

 دقیقاً این است که آنچه بیرون است یا -حال چه یک دولت یا ملت باشد و چه یک حزب یا گروه
،  دیگری: های گوناگونی به خود بگیرد واند نامت ن میاین بیرو.  شده باشد، مشخصبیرون افتاده است

ی  های مختلف بر حسب گستره ها یا تمامیت نظام. د و از همین دستدشمن، آشوبگر، همسایه، معان
 یک آکادمی واقعاً موجود ایرانی اساساً. شوند شان از یکدیگر متمایز می گذاری مطرودسازی و بیرون

تر از دیگر سازوکارهای  اش فعال گذاری کنندگی و بیرون  حذفهایکارکار غربال است و سازورماشین پُ
بنابراین . ها و هم در ساحت طرد گفتارها ها و بدن کند، هم در ساحت طرد سوژه درونی آن عمل می

 هستی آنان  تاگفتارهای اقلیت بگشایدهای اقلیت و   سوژهعملِبرای آکادمی موازی باید فضایی 
آکادمی موازی نمایندگی یا وجه این نیست که  هیچ  مسئله به.د بگیرد خو  فعال و موثر بهای سویه
باید  آکادمی موازی می. گوید  برای آنان و از طرف آنان سخن میگیرد و  عهده می را برها ی اقلیتبازنمای

 اما به یاد داشته.  آنان خود می بایست از زبان خود و برای خود سخن بگویند:ها باشد از آنٍ خودِ اقلیت
قرار نیست برای . شدن نیست شناخته رسمیت ست انجام دهیم به معنای تقالی بهم که آنچه قرار ایباش
 .شدن بکنیم گرفتن و گنجانده شدن، سهم بزنیم و تقاضای بازگشتن، بخشیده شدن چانه شدن و شنیده دیده
، وضع امور را ذارند بدل کنند، اثر بگهستی فعالخواهند خود را به  اند می حذف شدههایی که  اقلیت

. بزنند ان را در مقام یک تقدیر محتوم پسش بودگی شان را به دست بگیرند و اقلیت تغییر دهند، زندگی
ها، عملی که در حکم اثبات سرزندگی و تپندگی آنها   اقلیتعملِآکادمی موازی چیزی نیست جز 

  .است
به . ی گفتارهای دانش انهفتادن آزادا جریان ی موازی چیزی است بیش از فضای بهبی گمان آکادم. 8

همان قیاس که آکادمی موازی در حکم مازاد آکادمی واقعاً موجود ایرانی است، آکادمی موازی نیز 
امیدوارتر همین مازادهاست که ما را به اثرگذاری آن . مازادهای خاص خودش را تولید خواهد کرد

ها و  بخشی به ذهن ی عمومی، تحرک سازی حوزه لها و گفتگوها، فعا تکثیر و تقویت ارتباط: سازد می
 حاکمیت ی جمعی و فردیت اشتراکی و شدن یک سوبژکتیویته ها، تشکیل یک اجتماع و ساخته بدن
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این مازادها را بهتر درک خواهیم کرد اگر آکادمی موازی را به . منش سرخوشانه و طربناک بر زندگی
و عبوس آکادمی زده  خواهانه علیه انقباض مرگ ال زندگیها و امی ی لذت ی پیگیرانه ی مبارزه مثابه

ی "موضع"ی آن به اعتبار  های همبسته آکادمی ما و دانش.  با آن بفهمیمهای مالزم بوروکراتیک و دانش
  .پرورانند نده و نقادی و آزادی را در سر میاند، سودای خ که انتخاب کرده

گمان   بی.ها یک آکادمی موازی راه بیاندازیم ها و دانشکده ی دانشگاه  بیایید در جنب همه- 9
جا و   امکان تاسیس آن را در همه آکادمی موازی همان انعطاف و تحرکی است کهی ایدهتکثیرپذیری 
ِ خود عمل به  چیز وابسته  از اینجا به بعد همه.دارد ای وجود داشته باشد، زنده نگه می ارادههر کجا که 

   .هاست سوژه
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